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.  الحمد  والصالة والسالـ عمى رسوؿ ا ، وعمى آلو األطيار، وأصحابو األخيار

: أما بعػػد 

، و مف عوامؿ نيوضيا كثرة التأليؼ          فال شؾ في أفَّ مف مظاىر رقّي العمـو
و ال نحسُب أفَّ لغة مف المغات َخَدميػػا أىميا، . فييا و تنّوع مضاميف ىذا التأليؼ

ـَ أىػػؿ العربية  وأفنوا أعمارىـ في سبيؿ رقّييا و رفعتيا و الحفاظ عمييا كما َخَد
وعمماؤىا لغتيـ؛ فكاف أف حمموا األمانَة بأمانة و تناقموا ىذا التراث الكبير مف جيؿ إلى 

و كاف بعٌض مف . جيؿ بغيرة منقطعة النظير، و جيد يستحؽ كؿ الثناء و التقدير
ثمار ىذا الجيد المبارؾ مؤلفات نقمت بيف دفتييا آراء عممائنا األوائؿ في معرض 

االستدالؿ بيا، و تأييد األحكاـ المعروضة، و االجتيادات المطروحة       ومناقشة 
 .اآلراء، و مخالفتيا، و الّرد عمييا، أو قبوليا

خاضٌع لمقاييس - عمى أنو منتٌت بشريّ -          وال غرابة في أف يكوف ىذا التأليؼ
و . الّصحة و الخطأ و السيو، و صواب االجتياد و خطئو، و سداد الرأي أو خطمو

إفَّ مف أىـ مقومات تطور العمـو ، ومف أولى سبؿ النيوض بمتطمبات نجاحيا عدـ 
وىذا . األخذ بنتائجيا و معطياتيا مسمماٍت حتمية ال يمكف مناقشتيا أو محاولة توثيقيا

ما دار في خمدنا و نحف ندرس مؤلفًا مف مؤلفاتنا النحوية القديمة لعالـ مف عمماء 
ت )أبو عبد ا الحسيف بف أحمد بف خالويو اليمذاني : العربية المعروفيف أال و ىو

 .١الذي عّده بعضيـ مف متأخري الكوفييف (ى370

الذي ُيعدُّ  (إعراب القراءات السبع و عمميا)         فكاف أف وقع االختيار عمى كتابو 
الحجة لمقراء السبعة أئمة األمصار بالحجاز و العراؽ و الشاـ الذيف ذكرىـ  )مع كتاب 
المعاصر البف خالويو، أوؿ كتابيف ألّْفا  (ى377ت )ألبي عمي الفارسي  (ابف مجاىد

أنيما أوؿ مف جمع العمؿ ووجو القراءات في : في إعراب القراءات و تعميميا، بمعنى
ىذا فضاًل عف . و مف ىنا تأتي أىميتيا. مؤلَّؼ منفرد متخّصص بكميتو ليذا الموضوع

أنيما يمثالف النحو التطبيقي مف خالؿ تناوؿ اآليات القرآنية المختمؼ في قراءتيا و 
                                         

١ 148: ميدي المخزومي.الدرس النحوي في بغداد، د. 



 2009/   ممجل ددالل    العدد الخامس والثالثون                                           

 55 

يزاد عميو أنا وجدنا في ىذا الكتاب آراًءا كثيرة . توجيو إعراب تمؾ القراءات و تعميميا
ت )وسيبويو          (ى175ت )منقولة عف عمماء العربية السابقيف كالخميؿ 

 .(ى215ت )و األخفش  (ى189ت)، و الكسائي (ى180

         و ىذا ما دعانا إلى أف ّنحث الخطى في سبيؿ تحقيؽ ىذه اآلراء و توثيقيا و 
لنخمص إلى ما كاف . محاولة تقويـ ما اختّؿ فيمو منيا، أو اعتراه خطأ في النقؿ

 .صوابًا مف تمؾ اآلراء و ما كاف خطأ

         فجاء ىذا البحث محققًا اآلراء النحوية فػي كتاب إعراب القراءات السبع و 
 .مستقصيًا إّياىا. عمميا البف خالويو

 :و اقتضت منيجية البحث تناوؿ المسائؿ الواردة فيو عمى وفؽ محوريف

المسائؿ التي عزا فييا ابف خالويو إلى نحاة الكوفة أو البصرة آراًءا : المحور األول
ويتضّمف ىذا المحور أيًضا ما . نحوية لـ يقولوا بيا، أو لـ َيْعُزىا إلييـ بشكؿ دقيؽ
.  فيمو ابف خالويو مف مسائؿ عمى نحٍو غير سميـ 

اآلراء التي أخطأ ابف خالويو في عزوىا إلى سيبويو، أو فيميا عنو : المحور الثاني
 .بشكؿ غير دقيؽ

 لماذا اخترنا كتاب سيبويو تحديدًا؟: و لعؿَّ سؤااًل يمكف أف ُيطرح ىينا

و ىو . لـ يكف غريبًا أف يكوف كتاب سيبويو المصدر األّوؿ في النحو العربي: نقوؿ
و لـ يكف غريبًا أف يكوف مف . مصدر العمماء األّوؿ فيما يتناولونو مف مسائؿ نحوية

أىـ المصادر التي اعتمدىا ابف خالويو في كتابو و ال سّيما أنػػػػو يتناوؿ مسائؿ 
ىذا مف جية، و مف جية أخرى . اإلعراب والتوجيو و التعميؿ النحوية لمقراءات السبع

فإفَّ الكتاب مؤّلؼ سيبويو الوحيد الذي يجمع آراَءُه جميعيا و ليس لُو مؤلَّؼ ثاٍف فيو 
آراء أخرى لو عمى عكس العمماء اآلخريف فإفَّ ليـ أكثر مف مؤلَّؼ مّما يجعؿ الوقوؼ 
عمى آرائيـ بدّقة إذا ما ُعزي إلييـ رأي في مؤلفاتيـ أمرًا صعبًا، و ذلؾ إلمكاف تعّدد 

و لفقداف بعض مؤلفاتيـ؛ ليذا كاف . آراء العاِلـ في المسألة الواحدة في أكثر مْف مؤلَّؼٍ 
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اختيارنا تحقيؽ اآلراء المنقولة عف سيبويو و تقويميا عسى أف نوّفؽ في تصحيح ما 
 .اضطرب ابف خالويو في عزوه إليو

نسأؿ ا تعالى السداد في الرأي، و العصمة مف الزلؿ إنو سميع مجيب، و آخر 
. دعوانا أف الحمد  رب العالميف
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         نقؿ ابف خالويو في كتابو آراًءا متعددة لعمماء العربية المتقّدميف أغنى بيا 
ماّدة الكتاب، و نّوع مضمونو، و اعتمدىا حجًة في ترجيح وجو مف األوجو المختمؼ 

جاعاًل ذلؾ سبيمو إلى صّحة االختيار، و دقة التعميؿ، و صواب . فييا مف القراءات
 .اإلعراب، و استيفاء المعنى

         و لـ يكف ليذا النقؿ عف العمماء ليمضي ىكذا مف غير أف يصيبو الخطأ في 
و ىو أمٌر لـ يسمـ منو . النقؿ، والخمؿ في العزو، و يعتريو االضطراب في الفيـ

 .مؤلَّؼ مف المؤلفات القديمة نقمت نصوصًا عف عمماء سابقيف

 ونحسُب أّف التنبيو عمييا، و محاولة تصحيحيا أمٌر ىو في األىمية بمكاف،  
ويتطمَّبيا الدرس النحوي بإلحاح ؛ ُبغية تنقية التراث النحوي مف شوائبو و تصحيح ما 

وصواًل إلى نصٍّ موّثؽ، و رأي معزّو . خرج عف مساره، و تقويـ ما حاد عف مضماره
و محاط بو مف . إلى صاحبو بدقة ، أو مفيـو عنو بشكؿ صحيح ، و دقيٍؽ وواؼٍ 

 .أسواره و أوجيو كافة

         و قد وضعنا اليد في أثناء قراءتنا النحوية لكتابنا ىذا عمى بعض المسائؿ 
في فيـ بعضيا، و أخطأ في عزو بعضيا  (رحمو ا)النحوية اضطرب ابف خالويو 

و سنحاوؿ أف نعرض ليذه المسائؿ محققيف نسبتيا، و مقّوميف . اآلخر إلى أصحابيا
 :متناوليف إّياىا عمى وفؽ محوريف . اضطراب فيميا

                                         
  لقد تحّدث باحثوف معاصروف عف أسباب الخطأ في النقؿ، و االضطراب في الفيـ الذي يقع

تعّدد الرواية : و ذكروا لذلؾ أسبابًا منيا عمى سبيؿ المثاؿ. (رحميـ ا تعالى)فيو نحاتنا القدماء 
عف العالـ، و التعميقات التي في حواشي الكتب، و اضطراب الَنْسخ، و االعتماد عمى الحافظة، و 

عدـ الدقة في نقؿ اآلراء، أو التقّوؿ عمى المصّنؼ، و انعداـ النظرة الكمية آلراء العالـ و غير 
زىير عبد . المؤاخذات النحوية حتى نياية المائة الرابعة اليجرية، د: و في تفصيؿ ذلؾ ينظر. ذلؾ

أطروحة ) و ما بعدىا، و نحو سيبويو في كتب النحاة دراسة تحقيؽ و تقويـ 334: المحسف سمطاف
 . و ما بعدىا22: مازف عبد الرسوؿ (دكتوراه
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المسائل التي عزا فيها ابن خالويه إلى نحاة الكوفة أو البصرة آراًءا : المحور األول
نحويًة لم يقولوا بها ، أو لْم َيْعُزها إليهم بشكل دقيق ، أو اضطرب هو في فهم 

 :بعضها اآلخر و هي ثالث مسائل

﴾ غَُْزِ املَغْضُىبِ ﴿:قاؿ ابف خالويو في معرض حديثو عف قولو تعالى:- المسألة األولى

 و الفرؽ ": إذا كانت صفة أو كانت استثناءاً ( غير)عارضًا الفرؽ بيف  (7:الفاتحة)
: إذا كانت صفًة ، أو كانت استثناءًا حسٌف إال في مواضعيا ، كقولؾ (غير)بيف 

عندي :  أف تقوؿال يحسفعندي درىـٌ غيُر دانٍؽ، و عندي درىـ غيُر زائٍؼ؛ ألّنو 
 .١ "درىـ إال زائفاً 

عمى العبارة التي  (ال يحسف)مصطمح  (رحمو ا)     و في إطالؽ ابف خالويو 
 :أمٌر فيو نظر؛ تفصيمو عمى نحٍو مّما يأتي. (عندي درىـٌ إال زائفاً )أوردىا و ىي 

الذي أطمقو ابف خالويو في ىذا الموضع ىو مصطمح  (ال يحسف)     إفَّ مصطمح 
مف . مف المصطمحات الدالة عمى تفاوت مستويات الخطاب المساني صّحة و خطأ

.  (المنع، و الجواز، و الوجوب، و القبػح، و الضعؼ، و غيرىا)مثؿ مصطمحات 

وىذه المصطمحات تتفاوت في شّدة داللتيا عمى الجواز أو المنع، بحسب داللة 
و . المصطمح، و سياؽ وروده، و موضع استعمالو، و مجاؿ اقترانو بغيره مف العبارات

 ": جاء في لساف العرب. و يرادفو (القبح)ىو مصطمح يساوي في داللتو مصطمح 
 فنفي ۳"ضد القبح، ونقيضو :  الحسفُ ": ، و جاء فيػػو أيضاً ۲"ضّد الحسف : الُقْبحُ 

في  (ال يحسف)مرادفًا لمصطمح  (القبح)و قد استعمؿ مصطمح . الحسف يعني القبح
 .الدرس النحوي

                                         
١ 1/52: إعراب القراءات السبع و عمميا. 
۲ (قبح): لساف العرب. 
۳ المصدر نفسو و المادة نفسيا. 
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     وىو مصطمح ال يرقى ألْف يكوف مصطمحًا دااًل عمى المنع إذا ما استعمؿ 
بصيغتو المجردة ىذه إال إذا ُقِرَف بأحد مصطمحاتو كالممتنع، و غير الجائز، و ال 

بؿ قد يكوف دااًل عمى الجواز إذا ما ُقِرَف بأحد مصطمحات الجواز . يجوز و غيرىا
و ىكذا استعمؿ في الدرس النحوي في مواضع . ١كالجائز، و الصحيح، و المستقيـ

:  متعددة و بأكثر مف داللة، و مف أمثمة ذلؾ حكـ النحاة عمى بعض المسائؿ باآلتي
 .٤ " قبح و لـ يجز" و ۳ " لـ يجز و كاف قبيحاً "، و ۲" جائز و ىو قبيح "

 :وىػذا األمػر يفضي بنا إلى القػوؿ

ال َيصحُّ  (عندي درىـ إال زائفاً )    إفَّ حكـ القبح الذي أطمقو ابف خالويو عمى عبارة 
في ىذا الموضع ؛ ألّنو موطف منع و إحالة وال يمكف أف نطمؽ عمى مثؿ ىذا الموضع 

ىكذا مجّردًا مف غير أف ُيقرف بمصطمح مف مصطمحات المنع  (ال يحسف)مصطمح 
و تحريُر . لتكوف داللتو حينئٍذ مفضيًة إلى ما ذىب إليو ابف خالويو عمى نحٍو حاسـ

 :ذلؾ

مختّمة المعنى، و اختالؿ المعنى مف أىـّ عمؿ  (عندي درىـ إال زائفاً )      إّف عبارة 
: أعني)و اقترف عندىـ . النحاة في إطالؽ حكـ المنع عمى مسائؿ نحويٍة كثيرة

بمصطمح مف أشّد المصطمحات الّدالة عمى المنع و ىو مصطمح  (اإلخالؿ بالمعنى
لَىْ كاىَ فُِهوَأ ءَآهلتٌ إلَّا اهللُ في قولو تعالى ﴿  (ىػ207ت) فمينظر إلى قوؿ الفّراء٥(الفاسد)

 .٦ "كاف الكالـ فاسداً  (إال) لو كاف المعنى "( 22:األنبياء)﴾ لَفَسَدَتَا 

                                         
١ 292: خديجة الحديثي. الشاىد و أصوؿ النحو في كتاب سيبويو، د: ينظر.  
۲  و 123/ 4:، و المقتضب لممبرد1/128: ، و معاني القرآف لمفراء1/80: (ىاروف)الكتاب ، 

 .1/225: مغني المبيب
۳ 1/70: (ىاروف): الكتاب. 
٤ 162-3/161، 1/99: المصدر نفسو. 
٥ 37: مازف عبد الرسوؿ  (رسالة ماجستير )ظاىرة المنع في النحو العربي: ينظر. 
٦ 2/101: معاني القرآف. 
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الذي ىو أحد المصطمحات  (الفساد  )أال ترى كيؼ أّف اإلخالؿ بالمعنى يؤدي إلى 
وال يمكف إبداؿ ىذا المصطمح بمصطمح آخر ال يفي بداللة . (المنع  )الّداّلة عمى 

 .الحكـ أو ُيعّبر تعبيرًا دقيقًا عنو

أْف ُيطمَؽ مصطمحًا حاسمًا  (رحمو ا)      ومف ىينا كاف ينبغي عمى ابف خالويو 
مف المصطمحات الّدالة عمى المنع؛ ألف الموضَع موضُع منع و إحالة، مف حيث إنو 
يؤدي إلى فساد المعنى ، و ال يستقيـ إطالؽ مصطمح القبح أو ما يرادفو عميو مف 

عندي درىـ إال )غير أف ُيقرف بمصطمح حاسـ مف مصطمحات المنع؛ فال معنى لقولنا 
وال يصّح في ىذا الموطف إال لفظة . ىكذا( غير)معنى ( إال)و نحف نريد بػ  (زائفاً 

. (وا تعالى أعمـ  ). الّدالة في ىذا الموضع عمى النفي حسُب ال االستثناء  (غير)

ذكر ابف خالويو في معرض إيراده قراءتي النصب و الجّر لمفظة  :- المسألة الثانية
أّف مف رّد  (1:النساء)﴾ وآتَّـقُىا اهللَ آلَّذٌِ تَسأءَلُىىَ بهِ واألرْحَامَ في قولو تعالى ﴿  (األرحاـ)

أفَّ ظاىر المخفوض ال يعطؼ عمى : قراءة الخفض ذكر أّنو يبطؿ مف جيات أحدىا
 ١مررت بؾ و زيٍد؛ ألف المضاؼ و المضاؼ إليو كالشيء الواحد: مكّنيو، ال يقاؿ

  .۲" وزعـ البصريوف جميعًا أنو لحف": ثـ قاؿ بعدىا... 
أفَّ رأي .(وزعـ البصريوف جميعًا أنو لحف):إنو ُيفيـ مف عبارة ابف خالويو: نقوؿ

؛ ۳الكوفييف في ىذه المسألة عمى غير رأي البصرييف ، وأنيـ يجّوزوف ىذه القراءة
ألنو حَصَر تمحيف القراءة بالبصرييف حسُب األمر الذي يدع المجاؿ لمفيـ أف غير 

ينمازوف منيـ في ىذه المسألة وىذا أمر غير - الكوفييف عمى سبيؿ المثاؿ- البصرييف
 . دقيؽ؛ ألف رأي البصرييف والكوفييف في ىذه المسألة سواء بسواء و ىو المنع

                                         
١ وىي قراءة حمزة1/127: إعراب القراءات السبع و عمميا ،. 
۲ 1/128: المصدر نفسو. 
۳ و قد أشار محقؽ كتاب إعراب القراءات السبع و عمميا إلى إمكاف ورود ىذا الفيـ. 
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و ىما مف أئمة الكوفييف وحّذاقيـ يمنعاف العطؼ        (ىػ210ت )فالفّراء، و الطبري 
 العرب ال ترّد مخفوضًا عمى مخفوض و قد ": يقوؿ الفّراء. ويقصراف الجواز عمى الشعر
 :ُكّني عنو، و قد قاؿ الشاعر

 تعّمؽ في مثؿ السواري سيوفنا         و ما بينيا و الكعِب غوٌط نفاِنؼُ 

ّنما يجوز ىذا في الشعر لضيقو  (واألرحاـ) ، و يقوؿ الطبري معّمقًا عمى قوؿ مف قرأ 1 "وا 
 فعطؼ بظاىر عمى مكّني مخفوض، و ذلؾ غير فصيح مف الكالـ عند العرب ؛ ": بالجّر 

ألنيا ال تنسؽ بظاىر عمى مكنّي في الخفض، إال في الشعر، وذلؾ لضيؽ الشعر، وأما 
الكالـ فال شيَء يضطرُّ المتكّمـ إلى اختيار المكروه مف المنطؽ، و الرديء في اإلعراب منو 

"۲ .  ( األرحاـ)فيبدو أنو يرّجح منع العطؼ؛ ألنو لـ يقرأ بجرّْ  (ىػ189ت)أما الكسائي
 قرأ عميو "موافقًا القراء الخمسة في قراءاتيـ المفظة بالنصب و مخالفًا شيخو حمزة مع أّنو 

نقؿ عف الكسائي  ( ىػ 291ت  )يزاد عميو أّف ثعمبًا . ۳"أربع مرات عرضًا و عميو اعتماده
 الكسائي ال ينسؽ عمى المضمر، وال  ":قاؿ. كالمًا ُيفيـ منو منعو العطؼ عمى المضمر 

. ٤"يؤكده ، ولكنو يجعؿ منو قطًعا 

    ىذه نصوص أئمة الكوفييف إذف، أو جّؿ أئمتيـ تدّؿ بصراحٍة عمى منعيـ عطؼ اإلسـ 
وىـ بيذا يوافقوف نحاة البصرة في ىذا . الظاىر عمى المضمر المجرور إال في الشعر

 .٥الحكـ

عبارة موىمة ينبغي  (زعـ البصريوف جميعًا أنَّو لحف)و بيذا تصبح عبارة ابف خالويو 
ـّ بيانو آنفاً  . تشذيبيا، و توضيح مضمونيا عمى النحو الذي ت

                                         
1 253-1/252: معاني القرآف. 
۲  4/266: جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف. 
۳ 272: ، و نحو القراء الكوفييف1/535: غاية في النياية في طبقات القّراء . 
٤ 1/324: مجالس ثعمب.  
٥  ذلؾ في أجازوا وذىب أغمب نحاة البصرة إلى منع عطؼ االسـ الظاىر عمى المضمر المجرور، و

. سيبويو، واألخفش، والزجاجي، وأبو عمي الفارسي، وابف جني، و الزمخشري و غيرىـ: الشعر، و منيـ
: ، و المسائؿ المشكمة المعروفة بالبغداديات1/224: ، و معاني القرآف لألخفش1/248: الكتاب: ينظر
 .2/17: ، و المفصؿ1/286: ، و الخصائص561
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( 88:الكيؼ) ﴾  فَلَهُ جَزَآءً احلُسْنًَ وقولو تعالى﴿ ": قاؿ ابف خالويو:- المسألة الثالثة
بالنصب منونًا، فنصبو عمى  (فمو جزاءً )قرأ حمزة و الكسائي وحفص عف عاصـ 

نصب عمى التمييز، وىذا فيو ضعؼ؛ ألف التمييز يقبُح : وقاؿ آخروف:... ضربيف
تفقأ زيٌد شحمًا، و تصبب عرقًا، و ما في السماء موضُع راحٍة سحابًا، و : تقديمو كقولو

فأما عرقًا تصّبب ، فما أجازه مف النحوييف إال . لو خاًل دفّّ : لو دفّّ خالِّ، و يقبح 
 .١"المازني 

تقديـ التمييز : ، أي(عرقًا تصّببَ )    و لنا عمى ماذكره ابف خالويو مف أف قوليـ 
 :عمى عاممو ال يجيزه النحاة إال المازني تعقيبة نفّصميا باآلتي

ـٌ ال ينبغي اقتصاره عمى المازني  ت )    إفَّ جواز تقديـ التمييز عمى عاممو حكػػ
 :حسُب فثمَّة نحاٌة آخروف أجازوا تقديمو و ىـ (ى249

 .۳(ى911ت )، و السيوطي ۲(ى672ت)الكسائّي فيما نقمو عنو ابف مالؾ  .1

 اعمـ أّف التبييف إذا كاف العامؿ فيو فعاًل جاز ": ؛ إذ قاؿ (ى285ت)المبّرد  .2
فإف شئت قّدمت  (تصبَّبت َعرقاً )، و (تفّقأُت شحماً ): تقديمو لتصّرؼ الفعؿ فقمت

راكبًا ): و تقوؿ... و ىذا ال يجيزه سيبويو (عرقًا تصبَّبت)و  (شحمًا تفّقأت): فقمت
 ؛ ألّف العامؿ فعؿ، فمذلؾ أجزنا تقديـ التمييز إذا كاف العامؿ(جاء زيدٌ 

 
 
 
 

                                         
١ 1/416: إعراب القراءات السبع و عمميا. 
۲ و شرح التسييؿ776-2/775: ، و شرح الكافية الشافية115: تسييؿ الفوائد: ينظر ، :

2/302. 
۳ 2/343: ىمع اليوامع: ينظر. 
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 .1 " فعاًل، و ىذا رأي أبي عثماف المازني

وىؤالء نحاة ليـ اعتبارىـ . 2فيما نقمو عنو السيوطيّ  (ى225ت )صالح الجرمي  .3
 .ومكانتيـ في الدرس النحوي العربي 

الكوفيوف فيما نقمو عنيـ أصحاب كتِب الخالؼ النحوي بدًءا مف أبي البركات  .4
َـّ العكبري . 3في إنصافو (ى577ت )األنباري  ، فالزبيدي 4(ى616ت )ث
 .5(ى802ت )الشرجي 

و ىنا نودُّ اإلشارة إلى أفَّ نسبة جواز ىذه المسألة إلى الكوفييف جميعيـ أمٌر ليس 
فابف السراج نقؿ عف الكوفييف مف غير أف يستثني أحدًا . موثوقًا منو عمى وجو اليقيف

 .6منيـ موافقتيـ لسيبويو في منع تقديـ التمييز عمى عاممو

 أفَّ األكثريف مف 8، في حيف ذكر السيوطيُّ 7أما ابف مالؾ فقد نقؿ المنع عف الفراء
يزاد عمى ذلؾ أّف ابف خالويو قد .  الكوفييف يتابعوف سيبويو في منع ىذه المسألة 

 .قّبح التقديـ و ضّعفو فيما نقمناه عنو في صدر الحديث عف ىذه المسألة

و مف ىينا فإّف اقتصار ابف خالويو تجويز ىذه المسألة عمى المازني فقط مف 
. النحوييف أمٌر غير دقيؽ ينبغي تصويبو عمى وفؽ ما تـّ سردُه آنًفا 

 

                                         
1 37-3/36: المقتضب. 
2 2/343: ىمع اليوامع: ينظر. 
3 2/828: اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ: ينظر. 
4 108: ، و مسائؿ خالفية في النحو394: التبييف عف مذاىب النحوييف: ينظر. 
5 (.2(: )ىامش المحقؽ)نقاًل عف إعراب القراءات السبع  (15)مسألة: ائتالؼ النصرة: ينظر 
6 2/223: األصوؿ في النحو: ينظر. 
7 2/304: شرح التسييؿ: ينظر. 
8 2/343: ىمع اليوامع: ينظر. 
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في عزوها إلى سيبويه ، أو  (رحمه اهلل)آراٌء أخطأ ابن خالويه : المحور الثاني
 .َفِهَمَها عنه بشكل غير دقيق

     و قد وقفنا بفضؿ ا تعالى عمى بعٍض مف ىذه اآلراء المعزّوة خطأ إلى 
: سنحاوؿ عرضيا باآلتي. سيبويو، أو التي فيمت بصورة غير دقيقة

 

نقؿ ابف خالويو عف األخفش في معرض إعرابو قولو تعالى   ﴿  :- المسألة األولى
وقولوا ): و قرأ بعضيـ ": قولو. و تعميمو لقراءاتيا (83:البقرة) ﴾ وَقُىلُىا لِلنـَّاسِ حُسْنًا

، جعميا ألؼ التأنيث، (180: األعراؼ) ﴾ وهللِ األَسْوَأءُ احلُسْنًَ، مثؿ ﴿ (لمناس ُحسنى
ال يجوز إال باأللؼ و اّلالـ  (ُفْعمى)ىذا غمٌط؛ ألفَّ االسـ الذي عمى : قاؿ البصريوف

 قد ": ثـ عقب ابف خالويو عمى ىذا الّنص قائالً . 1(الصُّغرى، و الُكبرى: مثؿ
( 7:آؿ عمراف) ﴾ وَؤُخَزُ هُتَشٰٰٰٰبهتٌيجوز، ألفَّ الخميؿ و سيبويو ذكرا أفَّ قولو تعالى ﴿ 

جمع أخرى ولـ ُيصرؼ آخر؛ ألنو معدوؿ مف األلؼ و الالـ،  فيجوز أف يكوف 
 .2"معدواًل  (حسنى)

 :و لنا عمى ىذا النّص تعقيبتاف

إّف مانقمو ابف خالويو عف الخميؿ و سيبويو لـ يرد في كتاب سيبويو، فيو لـ : أوالهما
 .يستشيد بيذه اآلية البّتة، و لـ ترد في كتابو

و أورد أمثمة ذلؾ مف غير  (ُفْعمى و ُفَعؿ)إّف سيبويو تحّدث عف صيغتي : واألخرى
    و "ىاكـ قوؿ سيبويو . أو يورد اآلية الكريمة التي تضمّنتيا (ُأَخر)أف يذكر لفظة 

                                         
1 قاؿ )و الّنص في معاني القرآف لألخفش و ليس فيو . 1/84: إعراب القراءات السبع و عمميا

و ىذا ال يكاد يكوف و ىي قراءة أبّي   والحسف : و إنما قػػاؿ األخفش (ىذاغمط: البصريوف
شواذ : ينظر. وىي كذلؾ قراءة عيسى بف عمر . 1/127: ،وطمحة بف مصرؼ ينظر 

 .  68:القراءات لمكرماني 
2  المصدر نفسو والصفحة نفسيا . 
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 (ُفَعؿٍ )فإّنؾ تكّسره عمى  (ُفْعمى أْفعؿ)أما ما كاف عّدة حروفو أربعة أحرؼ و كاف 
َغر، و الُكْبرى و الُكَبر، و األولى و اأُلَوؿ: وذلؾ قولؾ وقاؿ .    الصُّغرى و الصُّ
الدُّنيا و : و مثمو مف بنات الياء و الواو (35:المدثر)﴾ إًّها لَإحْدَي آلكُبَزِ﴿ : تعالى جّده

و إّنما صّيروا الُفْعَمى ىنا بمنزلة . و الُقصوى و الُقَصى، و الُعميا و الُعَمى. الدَُّنى
الُفعمِة؛ ألنيا عمى بنائيا ؛ و ألف فييا عالمة التأنيث ، و ليفرقوا بينيا و بيف ما لـ 

. 1"يكف ُفْعمى أْفَعَؿ 

لى  ىذا كؿ ما ذكره سيبويو عف المسألة وليس فيو شيٌء مّما عزاه ابف خالويو إليو وا 
لذا يجوز أف يكوف . الخميؿ مف أّف ُأخر جمع أخرى وأنو معدوؿ مف األلؼ والالـ 

نما ىو أمر استنبطو ابف خالويو مف عند نفسو ولـ يرد لو .معدواًل عنو  (حسنى) وا 
. عمى نحو ما مّر  (الكتاب  )ذكر في 

 

، وأْف مع :  و العرب تقوؿ"قاؿ ابف خالويو  :- المسألة الثانية عسى زيٌد أْف يقـو
عسى القياـ؛ ألّف المصدر يدّؿ عمى الماضي و المستقبؿ، : الفعؿ مصدر و لـ يقؿ

: فيقوؿ عمى لفظ االستقباؿ؛ ألّف الترجي ال يكوف إال مستقباًل، فأما قوؿ العرب
 .2 "...عسى ىا ىنا بمعنى كاف: فقاؿ سيبويو (عسى الغويُر ابؤساً )

 (عسى الغوير أبؤساً )في قوؿ الّزباء  (عسى  )فابف خالويو يعزو إلى سيبويو أّف 
و عند رجوعنا إلى كتاب سيبويو وجدنا األمر عمى غير ما ذكره . (كاف  )بمعنى 

 :و بياف ذلؾ في اآلتي. (رحمو ا)ابف خالويو 

عف ىذا المثؿ في كتابو في ثالثة مواضع لـ يذكر فييا  (رحمو ا)تحّدث سيبويو 
و سنحاوؿ بياف ىذا األمر مف خالؿ . (كاف)في المثؿ ىو بمعنى  (عسى)جميًعا أّف 

 :عرض نصوصو
                                         

1  3/608: (ىاروف)الكتاب. 
2 1/96: إعراب القراءات السبع و عمميا. 
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: ما جاءت حاجتؾ، كأّنو قاؿ: مف كاف أخاؾ، قوُؿ العرب:  و مثُؿ قوليـ": قاؿ -
ما صارت حاجتؾ، و لكنو أدخؿ التأنيث عمى ما، حيث كانت الحاَجة، كما قاؿ 

ُصّيَر جاء و إّنما . عمى المؤنث (َمفْ )مف كانت أّمؾ، حيُث أوقع : بعض العرب
 كاف بمنزلة في ىذا الحرؼ وحده، ألّنو بمنزلة الَمَثؿ، كما جعموا عسى بمنزلة كاف
و كما جعموا لدف مع . عسيت أخانا: ، وال يقاؿ(عسى الغوير أْبُؤساً )في قوليـ 

نة في قوليـ لُدف غدوةً  و مف كالميـ أف يجعموا الشيء في موضٍع . غدوة منوَّ
 .١"عمى غير حالو في سائر الكالـ 

حاؿ ال تكوف  (عسى الغويُر أبؤساً ): و كما أّف عسى ليا في قوليـ ... ": و قاؿ -

 .۲"في سائر األشياء 

عسى َيفعؿ، يشبّْييا بكاد َيْفَعُؿ، َفَيْفَعُؿ :  واعمـ أّف مف العرب مف يقوؿ": و قاؿ -
فيذا مثٌؿ مف  (عسى الغويُر أبؤساً )حينئٍذ في موضع اإلسـ المنصوب في قولو 

 :قاؿ ُىدبة. مجرى كاف (عسى)أمثاؿ العرب أجروا فيو 

       عسى الكرُب الذي أمسيُت فيػو        يكوف وراَءه فػرٌج قريػُب 

:   و قاؿَ 

       عسى ا ُيغني عف بالد ابف قادٍر       بمنيمر جوِف الّرباب سكوِب 

:               و قاؿ

ـُ  . ۳"       فأما كّيٌس فنجػػا و لكػػف         عسى يغترُّ بي َحِمٌؽ لئي

ىذه نصوص سيبويو تكشؼ قراءتيا المتأّنية و النظر إلييا بمجموعيا بإنعاـ عف 
 :حقيقة رأيو في ىذه المسألة و بياف ذلؾ باآلتي

                                         
١ 1/51: (ىاروف)الكتاب. 
۲ 1/159: المصدر نفسو. 
۳ 159-3/158: المصدر نفسو. 
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و  (كاف)في ىذا المػػثؿ بمعنى  (عسى)لـ يذكر سيبويو في ىذه النصوص أّف  .1
: و ثّمة فرؽ بّيف بيف ىذه التعبيرات الثالثة،أعني (ُمجرى)و  (بمنزلة)إنما قاؿ 

و لو أراد سيبويو اإلشارة إلى أّف الشبو ىو في  (بمعنى ، وبمنزلة ، وبمجرى )
 و ": المخففة قاؿ (إفْ )المعنى لصّرح بذلؾ كما فعؿ في أثناء عرضو ألنواع 

﴾ إىِ الكفِزُوىَ إلَّا فٍِ غُزُورٍقاَؿ ا عّز و جؿ ﴿ . في معنى ما (إفْ : يريد)تكوف 

 .١"ما الكافروف إال في غرور : ، أي(20: الممؾ)
و قولو  (ما صارت حاجتؾ: ما جاءت حاجتؾ، كأنو قاؿ): إف في قوؿ سيبويو .2

ما ُيفيـ منو أّنو عندما أراد الشبو في المعنى بيف  (و إنما صّير جاء بمنزلة كاف)
: كأّنو قاؿ)أشار إلى ذلؾ بصيغٍة ُيفيـ منيا إرادة المعنى بقولو  (صار)و  (جاء)

، و ىو عندما أراد العمؿ أشار إليو بصيغة تدؿ عمى العمؿ بقولو (..ما صارت
مع التنبيو عمى أّف ىذا األمر بالطبع ال يمغي أف يكوف . (ُصّيَر جاء بمنزلة كاف)

في المعنى و في العمؿ أيضًا في ىذا  (صار)و  (جاء)سيبويو يريد اشتراؾ 
ولـ ...  " (ىػ328ت)يقوؿ السيرافي . (كاف )تعمؿ عمؿ (صار)المثؿ لكوف 

و . لضرب مف الشبو بينيما (صارت)و أجروه مجرى . (جاءت)يسمع إال بتأنيث 
؛ ففي (جاء زيٌد إلى عمرو): كما تقوؿ (صار زيٌد إلى عمرو): ذلؾ أنؾ تقوؿ

في جعؿ اإلسـ و  (ما جاءت حاجتؾ)، فحمموا (صار)مف االنتقاؿ ما في  (جاء)
  (صار الطيُف خزفاً ): في جعؿ اإلسـ و الخبر لو إذا قمت (صار)الخبر لو عمى 

 .۲ "لما بينيما مف االشتراؾ في معنى االنتقاؿ (صار زيٌد منطمقاً )، و 

 (كاف)في ىذا المثؿ ىي بمنزلة  (عسى)إفَّ سيبويو أراد أفَّ :  نخمص إلى القوؿ .3
أو جرت مجراه مف حيث العمؿ حسب و ليس المعنى عمى وفؽ ما فيمو ابف 

في ىذا المثؿ جاء خبرىا اسمًا صريحًا و ليس فعاًل  (عسى)خالويو ؛ ذلؾ أفَّ 
 كما قاؿ  " حاؿ ال تكوف في سائر األشياء"مضارعًا مقترنًا بأْف فأصبحت ليا 

                                         
١ 3/152: الكتاب. 
۲ 3/388: شرح كتاب سيبويو. 
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اسـ عسى  (الغوير) جعموا ": يؤكد ذلؾ السيرافي شارُح الكتاب بقولو. سيبويو 
في أفَّ ليا  (كاف)مجرى  (عسى)خبر الغوير، فجرت  (أبؤساً )ومرفوعًا بو، و 

لـ يجز ،   (عسى زيٌد أخاؾ): و لو قاؿ قائؿ. اسمًا و خبرًا في ىذا الَمَثؿ فقط
ّنما أراد أف يرَيَؾ أّف   ليسا في الكالـ في غير ىذيف المثميف (عسى)و  (جاء)وا 

 .١ "في العمؿ (كاف)و صّيرا في ىذا الموضع بمنزلة  (كاف)بمنزلة 

فيو  (عسى)و ُيعّضد ما تقّدـ كّمو أف كتب األمثاؿ حيف أوردت ىذا المثؿ جعمت 
عسى :  تقوؿ" :(ى224ت )يقوؿ أبو عبيد . (لعّؿ  )إّما بمعناىا ىي أو بمعنى 

 " : (ى406ت بعد )و يقوؿ أبو ىالؿ العسكري . ۲(أف يأتي ذلؾ الطريؽ بسوء
 ":     (ى518ت )و يقوؿ الميداني . ۳"لعّؿ البالء يجيء مف قبؿ الغار: يقوؿ
لعّؿ الّشر جاء مف : يضرب لمرجؿ يقاؿ لو...لعّؿ الشّر يأتيكـ مف قبؿ الغار: أي

 .٤"قبمؾ 
في المثؿ ىو معناىا  (عسى)فيذه كتب األمثاؿ تشير بصراحة إلى أف معنى 

يزاد عمى ذلؾ أّف ىذه الكتب أنفسيا أشارت إلى أف شبو . (لعؿّ )نفسيا أو بمعنى 
بكاف؛ ألنيا  (عسى) وُتشّبو "يقوؿ أبو عبيد . ىو مف حيث العمؿ (كاف)لػ (عسى)

و عمى ىذا أتى . كػػػاف زيٌد قائماً : كما تقوؿ. عسى زيٌد قائماً : فعٌؿ مثميا فتقوؿ

                                         
  (عسى الغوير أبؤساً )، و (ماجاءت حاجتؾ)يريد بالمثميف. 

١ 3/390: شرح كتاب سيبويو. 
۲ 1/424: فصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ. 
۳ 51-2/50: جميرة األمثاؿ. 
٤ 2/17: مجمع االمثاؿ. 
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 و قيؿ عسى في ىذا الموضع يعمؿ عمؿ ":  و قاؿ أبو ىالؿ العسكري٥"المثؿ 

.  و معمـو أف العامؿ النحوي شيء و الداللة النحوية حقؿ آخر1 "كاف

 

 و قد اجترأ جماعة في الطعف عمى ىؤالء ": قاؿ ابف خالويو :- المسألة الثالثة
: فإف قاؿ قائؿ. السبعة في بعض حروفيـ و ليس واحد منيـ عندي الحنًا بحمد ا

َف يونس، و الخميُؿ، و سيبويو  فما )حمزَة في قراءتو  (رضي ا عنيـ)فقد لحَّ
 .2 "(اسّطاعوا

 :   و تعقيبًا عمى ما تقّدـ نقوؿ

لـ يرد في كتاب سيبويو نصّّ يروي فيو كؿ مف الخميؿ و يونس ىذه القراءة أو  .1
و نحسب أنيما لـ يتناوال ىذه اآلية الكريمة أو القراءة إذ لو كاف ليما . يتحّدثا عنيا

كما فعؿ في سائر كتابو حيف عزا  (سيبويو)رأي فييا لنقمو عنيما تمميذىما األميف
 .اآلراء إلى أصحابيا بأمانة 

إّف ما عزاه ابف خالويو إلى سيبويو أّنو يمّحف ىذه القراءة أمٌر تعوزه الّدقة في  .2
لكنو نقؿ عف بعضيـ مف . العزو؛ ذلؾ أف سيبويو لـ يورد في كتابو ىذه القراءة

فحذفوا كما حذفوا  ... ": غير أف يسمييـ أنيـ كرىوا أف يدغموا التاء في الطاء قاؿ
و كاف .يسطيُع؛ حيث كثرت كراىية تحريؾ السيف: يستطيُع فقالوا: التاء مف قوليـ

                                         
٥ 2/390: فصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ. 
1 2/50: جميرة األمثاؿ. 
2 و الصواب ما  (فما استطاعوا)و فيو قراءة حمزة . 1/198: إعراب القراءات السبع و عمميا

و يؤكد . 401: السبعة في القراءات: ينظر. بإدغاـ التاء في الطاء (فما اسّطاعوا)أثبتناه ىينا 
في موضع آخر  (فما اسّطاعوا)ذلؾ أف ابف خالويو نفسو ذكر قراءة حمزة عمى وفؽ ما أثبتناه 

، و ىو مما لـ يتنّبو عميو محقؽ 421/ 1: إعراب القراءات السبع و عمميا: مف كتابو، ينظر
 .الكتاب الفاضؿ



 2009/   ممجل ددالل    العدد الخامس والثالثون                                           

 70 

ىذا أحرى إذ كاف زائدًا، استثقموا في َيْسطيُع التاء مع الطاء،       وكرىوا أف 
و مف . يدغموا التاء مع الطاء فتحرَّؾ السيف، و ىي ال تحّرؾ أبدًا، فحذفوا التاء

فإنما زاد السيف عمى أطاع يطيُع، و جعميا ِعوضًا مف سكوف . يسطيع : قاؿ
 .1"موضع العيف 

      ولو أنعمنا النظر في نّص كالـ سيبويو رأيناه في معرض وصؼ االستعماؿ 
فيو ينقؿ حسُب أف . قبواًل أو رفضًا أو تمحيناً . المغوي و ليس في معرض إبداء الحكـ

ثّمة مف يكره عنده إدغاـ التاء مع الطاء مف غير تعقيب منو يظير رأيو في المسألة 
 .بجالء

فإذا رأى أّف في . لـ يمّحف سيبويو في كتابو أحدًا مف القّراء َبْمَو القّراء السبعة .3
القراءة خروًجا عف قواعد المغة كاف يحيؿ الضْعَؼ إلى لغة القراءة و ليس إلى 

 إّف سيبويو حينما ُيعقّْب عمى القراءات بما ":تقوؿ الدكتورة خديجة الحديثي. القراءة
و ىي )أو  (و ىذه لغة ضعيفة): ُيشِعر بعدـ موافقتو إّياىا ال يزيد عمى أف يقوؿ

فيو ال يوّجو الَضعؼ إلى القراءة مباشرة إّنما يحمؿ القراءة عمى إحدى لغات  (قميمة
العرب الموصوفة بالضعؼ ، أو القّمة و مع ذلؾ فيي لغة تصّح القراءة بيا ، 
 .2 "فالضعؼ،والقّمة عنده ليسا في القراءة نفسيا إّنما في المغة التي قرأ بيا القارئ

 إال أفَّ القراءة ال تخالؼ؛ ": كيؼ ُيخطيُء سيبويو القّراء السبعة و ىو القائؿ: نقوؿ

!  ؟ 3 "ألف القراءة السُّنةُ 

 

 

                                         
1 4/483: الكتاب. 
2 52: الشاىد و أصوؿ النحو في كتاب سيبويو. 
3 1/148: الكتاب. 
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قاؿ ابف خالويو في أثناء عرضو الوجوَه اإلعرابية و العمَؿ التي  :- المسألة الرابعة
 روى حفص "( : 164:األعراؼ) ﴾ قَالُىاْ هَعْذِرَةً إلًَ رَبِّكُنْتتضّمنيا اآلية الكريمة ﴿ 

اعتذرت اعتذارًا     ومعذرًة : بالنصب عمى المصدر كقولؾ (معذرةً )عف عاصـ 
ـَ تعظوف قومًا ا ميمكيـ؟ : أّف الكالـ جواٌب ، كأنيـ قيؿ ليـ: بمعنًى و حّجتو ِل
ـَ وبَّخَت فالنًا؟ فتقوؿ: نعظيـ اعتذارًا إلى رّبيـ، كما يقوؿ القائؿ: فأجابوا فقالوا : ِلػ
 :بالرفع، فميـ حجتاف (معذرةٌ ): و قرأ الباقوف. طمبًا لتقويمو

جعميا خبَر . موعظتنا إّياىـ معذرةٌ : إّف معناه (رحمو ا)ما قاؿ سيبويو : إحداىما
 .1 "...ابتداء

 :و تعقيبًا عمى ما تقّدـ نقوؿ

إّف النص الذي نقمو ابف خالويو عف سيبويو وجدناه مثبتًا في كتابو بيد أّف سيبويو  .1
و لـ . قد تناوؿ الوجييف النصب و الرفع و عمََّؿ ليما كمييما ، وليس الرفع حسب

و ىذا أمر يفتقر إلى النقؿ التاـ و . ينقؿ ابف خالويو إال وجو الرفع و تعميمو لو
العزو المتكامؿ الذي ال بّد منو لكي ال يفيـ مف يقرأ ىذا الّنص رأي سيبويو بشكؿ 

 .غير دقيؽ ، أو مغموط ، أو مجتزئٍ 

بالنصب مف أف  (معذرةً )إّف ما نقمو ابف خالويو مف احتجاج لحفص في قراءة  .2
ـَ تعظوف قومًا ا ميمكيـ؟ فأجابوا فقالوا: الكالـ جواٌب كأنيـ قيؿ ليـ نعظيـ : ِل

و لـ . ىو في الحقيقة قوؿ سيبويو أيضًا و ىو مثبت فػػي كتابو. اعتذارًا إلى ربيـ
 .ُيشر ابف خالويو إلى ىذا األمر

في : إّف النصب أجود و أكثر، يريد: بقولو (معذرةً )إف سيبويو رّجح قراءة النصب  .3
و عدـ ذكر ابف خالويو ليذا األمر يوحي بأنو يختار قراءة الرفع، أو . كالـ العرب

 .أنو لـ يذكر سواىا

                                         
1 211-1/210: إعراب القراءات السبع و عمميا. 
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 و مثمو ":يقوؿ.          و ىاكـ نّص كالـ سيبويو الذي ُيثبت تعقيباتنا التي تقّدمت
 ﴾ لـ قَالُىاْ هَعْذِرَةٌ إلًَ رَبِّكُنْفي أنو عمى االبتداء و ليس عمى فعؿ قولو عّز و جّؿ ﴿ 

ـَ تعظوف ): يريدوا أف يعتذروا اعتذارًا مستأنفًا مف أمر ِلْيُموا عميو، و لكنيـ قيؿ ليـ ل
معذرًة إلى ا و إليؾ : ولو قاؿ رجؿ لرجؿ. موعظتنا معذرٌة إلى رّبكـ: ؟ قالوا(قوماً 

 :و مثؿ ذلؾ قوؿ الشاعر. مف كذا و كذا، يريد اعتذارًا، َلَنَصبَ 

 يشكو إليَّ َجَممي طوَؿ السَُّرى         َصْبٌر جميٌؿ فِكالنا ُمْبَتمى

 .١"و النصُب أكثر و أجود، ألنو يأمرُه 
و ىو في معرض  (رحمو ا)كاف ينبغي عمى ابف خالويو :      و بعد ىذا نقوؿ

:  أف ُيشير إلى أمريف (معذرةٌ )إيراد كالـ سيبويو حجًة تدعـ قراءة الرفع 

ذكػُر تماـ كالـ سيبويو و إيراده وجو النصب الذي ذكره وال سّيما أف حجة  : أحدهما
.  مف نصب ىو لعّمة ذكرىا سيبويو وىو تقدير فعؿ

أف يذكر ترجيح سيبويو وجو النصب لكي ال ُيفيـ أف الوجو الذي ذكره ىو  : واآلخر
الرفع حسب و لـ يذكر سواه، أو أّنو يراه الوجو و االختيار فيؤدي ىذا االجتزاء 

المخؿُّ إلى أف ُيفيـ رأي سيبويو عمى غير حقيقتو وتمامو ؛ ألف ترجيح سيبويو لوجو 
مف األوجو ىو معياٌر مف معايير االختيار الذي اعتمده ابف خالويو منيًجا في سائر 

. (و ا تعالى أعمـ). كتابو 

 

 

 

 

                                         
١ 321-1/320: الكتاب. 
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إذا أتى بعدىا معرفٌة و نكرة كانت  (كاف)ذكر ابف خالويو أفَّ  :- المسألة الخامسة
المعرفُة االسـ و النكرة الخبر، و إنما يجوز أف ُتجعؿ النكرة اسمًا لكاف لضرورة 

 :شاعر كما قاؿ

 كأف سبيئًة مف بيِت رأٍس     يكوف مزاجيا عسٌؿ و ماءُ 

 :و كقوؿ اآلخر

ـْ حماُر   ١.فإنؾ ال تبالي بعد حوٍؿ       أظبٌي كاف أمَّؾ أ

مف غير أف ينسبو إلى أحد، لكّنو  (كاف)    فابف خالويو يورد ىذا الحكـ الخاّص بػ
عاَد بعد ذلؾ و كّرر الحكـ نفسو في موضع آخر مف كتابو عازيًا إّياه إلى سيبويو و 

و  ... ": قاؿ  (197:الشعراء) ﴾ ؤَوَلَنْ ََكُيْ هلَّـُنْ آَـَتًذلؾ في أثناء توجييو قولو تعالى ﴿ 
و سيبويو . إذا اجتمعت معرفة و نكرة اختير أْف يجعؿ المعرفة اسـَ كاف و النكرة خبره

 . ثـ كّرر قوؿ الشاعر المذكور آنفاً ۲ "...ال يجّوز ذلؾ إال في ضرورة شاعر

    وعند عودتنا إلى كتاب سيبويو وجدناه ال يقصر الجواز عمى الضرورة الشعرية 
أيضًا وعمى  (النثر)حسُب كما عزا ذلؾ إليو ابف خالويو و إّنما جّوز األمر في الكالـ

كاف : أال ترى أّنؾ لو قمت.  وال ُيبدأ بما يكوف فيو المبس، وىو النكرة": قاؿ. ضعؼ
إنساٌف حميمًا، أو كاف رجٌؿ منطمقًا، كنَت ُتْمِبُس؛ ألّنو ال يستنكُر أف يكوف في الدنيا 

بما فيو المبس و يجعموا المعرفة خبرًا لما يكوف  [كذا]إنساٌف ىكذا، فكرىوا أف يبدءوا 
 .۳" وفي ضعؼ مف الكالـو قد يجوز في الشعر . فيو ىذا المبُس 

وقد ):     ولـ يكتِؼ سيبويو بيذا و إنما وجَد ليذا الضعؼ وجيًا؛ إذ ذكر بعد قولو
:  َحَمَميـ عمى ذلؾ أّنو ِفْعٌؿ بمنزلة": (يجوز في الشعر و في ضعؼ مف الكالـ

                                         
١ 1/227: إعراب القراءات السبع و عمميا. 
۲ 2/239: المصدر نفسو. 
۳ 1/48: الكتاب. 
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َضَرَب، و أّنو قد ُيعمـ إذا ذكرت زيدًا و جعمتو خبرًا أنو صاحب الصفة عمى ضعؼ 
 . ١ "...مف الكالـ

 .ثـ أورد مجموعة مف الشواىد الشعرية استدؿَّ بيا عمى ذلؾ

   إذف فالرأي الدقيؽ الذي ينبغي أْف ُيعزى إلى سيبويو ىو أنو يجيز جعؿ اسـ كاف 
نكرة و خبرىا معرفة في الشعر وفي ضعؼ مف الكالـ أيًضا ، و لـ يقصر جوازه 

. عمى الشعر حسُب كما عزا إليو ذلؾ ابف خالويو، وثّمة فرٌؽ بيف الحالتيف

: وبعد 

فيذه أبرز المسائؿ التي وّفقنا ا تعالى لموقوؼ عمييا مف تحقيٍؽ المسائؿ النحوية 
لى غيره مف النحاة ، أو فيميا عنيـ  ـَ ابف خالويو في عزوىا إلى سيبويو وا  التي َوِى

نرجو أف يفيد منيا الباحثوف في ميداف الّدرس النحوي . عمى غير الوجو الذي عنوه 
، ونسألو تعالى أف يعيننا عمى خدمة تراثنا األعّز ، وأف يمنحنا نعمة اإلخالص 

. إنو سميع الدعاء . لوجيو الكريـ 

 

الباحثان                                                          

 

 

 

 

 المصــادر  و المـراجع                              

                                         
١ 1/48: الكتاب. 
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، دار 4محمد محيي الديف عبد الحميد، ط: ، تحقيؽ(ى577ت )األنباري 

 .ـ1961-ى1308إحياء التراث العربي، 

  د: ، تحقيؽ(ى616ت )التبييف عف مذاىب النحوييف، ألبي البقاء العكبري .
عبد الرحمف بف سميماف العثيميف، طبعة دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

 .ى1406

  محمد كامؿ : ، تحقيؽ(ى672ت )تسييؿ الفوائد و تكميؿ المقاصد البف مالؾ
 .ـ1968-ى1388بركات، دار الكتاب العربي، القاىرة، 

  2، ط(ى310ت )جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف، لمحمد بف جرير الطبري ،
 .ـ1954-ى1373مصطفى البابي الحمبي و أوالده، 

  محمد أبو : ، تحقيؽ(ى406ت بعد )جميرة األمثاؿ، ألبي ىالؿ العسكري
 .ـ1988، 2الفضؿ إبراىيـ، و عبد المجيد قطامش، دار الفكر، بيروت، ط

  محمد عمي النجار، دار الشؤوف : ، تحقيؽ(ى392ت )الخصائص، البف جني
 .ـ1990الثقافية العامة، بغداد، 

 وزارة اإلعالـ، (ى1993ت)ميدي المخزومي .الدرس النحوي في بغداد، د ،
 .ـ1974العراؽ، 

  2شوقي ضيؼ، ط. د:تحقيؽ (324ت )السبعة في القراءات، البف مجاىد ،
 .ـ1980دار المعارؼ، مصر، 

 خديجة الحديثي، مطبوعات . الشاىد و أصوؿ النحو في كتاب سيبويو، د
 .ـ1974-ى1394جامعة الكويت، 



 2009/   ممجل ددالل    العدد الخامس والثالثون                                           

 76 

  محمد : ، البف مالؾ، تحقيؽ(تسييؿ الفوائد و تكميؿ المقاصد)شرح التسييؿ
-، دار الكتب العممية، بيروت1عبد القادر عطا، و طارؽ فتحي السيد، ط

 .ـ2001-ى1422لبناف، 

 عادؿ أحمد . عمي محمد عوض، ود: شرح الكافية الشافية، البف مالؾ، تحقيؽ
 .ـ2000-ى1420، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، 1عبد الموجود، ط

  عبد التواب .د: ،تحقيؽ  (ىػ368ت)شرح كتاب سيبويو ، ألبي سعيد السيرافي
 .ـ1986عبد الدايـ ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ،. حجازي ، ود.، ود

  شمراف .د: ، تحقيؽ  (ىػ563بعد )شواذ القراءات ، ألبي نصر الكرماني
 .ـ2001-ىػ 1422، مؤسسة البالغ ، بيروت ، لبناف ،1العجمي ، ط

  ،ظاىرة المنع في النحو العربي، مازف عبد الرسوؿ سمماف، رسالة ماجستير
 .ـ2001أيموؿ - ى1422كمية التربية، الجامعة المستنصرية، رجب 

  عني بنشره (ى833ت)غاية النياية في طبقات القّراء، البف الجزري ،
 .ى1400، 2برجشتراسر، مطبعة دار الكتب العممية، بيروت، ط

  تحقيؽ(ى224ت )فصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ، ألبي عبيد البكري ، :
، 2بيروت، ط- عبد المجيد عابديف، مؤسسة الرسالة. إحساف عباس، و د. د

 .ـ1983

  عبد السالـ ىاروف، الييئة المصرية : ، تحقيؽ(ى180ت )الكتاب، لسيبويو
 .ـ1975-ى1395العامة لمكتاب، 

  دار صادر، بيروت(ى711ت )لساف العرب، البف منظور ،. 

 زىير عبد المحسف . المؤاخذات النحوية حتى نياية المائة الرابعة اليجرية، د
 .ـ1994، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، 1سمطاف، ط

  عبد السالـ : ، تحقيؽ(ى291ت )مجالس ثعمب، ألحمد بف يحيى ثعمب
 .ـ1960ىاروف، دار المعارؼ، مصر، 

  محمد محيي الديف عبد الحميد، : ، تحقيؽ(ى518ت )مجمع األمثاؿ، لمميداني
 .(ت.د). دار المعرفة، بيروت
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 عبد الفتاح سميـ، . د: مسائؿ خالفية في النحو، ألبي البقاء العكبري ، تحقيؽ
 .ـ2004-ى1425مكتبة اآلداب، القاىرة، 

  (ى377ت )المسائؿ المشكمة المعروفة بالبغداديات، ألبي عمي النحوي ،
 .صالح الديف عبد ا السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد: تحقيؽ

  2فائز فارس، ط.د: ، تحقيؽ(ى215ت )معاني القرآف لألخفش األوسط ،
 .ـ1981-ى1401الكويت، 

  نجاتي، و النجار، وشمبي، و : ، تحقيؽ(ى207ت )معاني القرآف لمفراء
 .ـ2001-ى1422، مطبعة دار الكتب المصرية، القاىرة، 3ناصؼ، ط

  تحقيؽ (ى761ت )مغنى المبيب عف كتب األعاريب، البف ىشاـ األنصاري :
مازف المبارؾ، و محمد عمي حمد ا، مؤسسة الصادؽ لمطباعة و النشر، . د

 .ـ1978طيراف، 

  محمد : ، تحقيؽ(ى538ت )المفصؿ في عمـ العربية، لجار ا الزمخشري
 .محيي الديف عبد الحميد، مطبعة حجازي، القاىرة

 ى1415محمد عبد الخالؽ عضيمة، القاىرة، : المقتضب، لممبرد، تحقيؽ-
 .ـ1994

 مازف عبد الرسوؿ - دراسة تحقيؽ و تقويـ- نحو سيبويو في كتب النحاة
سمماف، أطروحة دكتوراه، كمية اآلداب، الجامعة المستنصرية، ربيع األوؿ 

 .ـ2006نيساف -ى1427

 المكتبة الفيصمية، مكة 1نحو القّراء الكوفييف، خديجة أحمد المفتي، ط ،
 .ـ1985-ى1406المكرمة، 

  عبد : ، تحقيؽ(ى911ت )ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع، لمسيوطي
 .الحميد ىنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر


